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RESUMO

O Vale do Paraíba é uma porção territorial que apresenta fauna e flora abundantes
apesar das condições ambientais atuais e do crescimento urbano acelerado. É uma região que
compreende diversos biomas como Mata de Araucária, Mancha de Cerrado, Várzea e Brejo,
Manguezal, Campo de Altitude e Mata Atlântica. Contudo, através da rica biodiversidade,
onde se concretiza a existência de diversas estratégias de sobrevivência pelo sistema predador
x presa ao longo de todo o território e por longos anos de evolução, é muito importante que
estudos sejam realizados em municípios ao longo do Vale, principalmente para a conservação
do ambiente e para o entendimento de processos do ciclo natural de vida entre os organismos.
Portanto, considerando que no ambiente natural os organismos encontram-se expostos à
predação, os mesmos têm desenvolvido vários mecanismos anti-predatórios como, esconderse em refúgios, fingirem-se de mortos ou ameaçar o predador emitindo efeitos sonoros ou
reagindo assustando o predador na tentativa de ganhar uns segundos a mais para fugir, ou
através de mecanismos que consistem de coloração críptica, coloração de alarme
(aposematismo), mimetismo e camuflagem sendo estes, os temas principais do trabalho, que
consiste na analise e identificação do mecanismo de defesa utilizado pelos organismos
encontrados, na tentativa de prolongar sua existência através de técnicas impressionantes de
sobrevivência. Sendo que, dentro desses mecanismos existem casos correlacionados com
padrões de coloração resultantes de processos evolutivos, onde os organismos de coloração
críptica se assemelham ao substrato (camuflagem) e os de coloração aposemática destacam-se
no substrato com defesa da impalatabilidade ou não (mimetismos batesiano e mulleriano).

Palavras-chave: Vale do Paraíba. Estratégias de sobrevivência. Camuflagem. Mimetismo.

ABSTRACT
The Vale do Paraíba is a territorial portion that presents abundant flora and fauna despite the
current environmental conditions and rapid urban growth. It is a region comprising several
biomes such as Araucaria Forest, stains Cerrado, Floodplains and Wetlands, Mangroves,
Altitude Field and Atlantic Forest. However, through the rich biodiversity, where he realizes
that there are many strategies for survival by predator x prey system throughout the territory
and for long years of evolution, it is very important that studies be conducted in cities
throughout the Valley, especially for the conservation of the environment and for
understanding processes of the natural cycle of life among the organisms. Therefore,
considering that in the natural environment organisms are exposed to predation, they have
developed various mechanisms such as anti-predatory, hiding in refuges, pretending to be
dead or threaten the predator emitting sound effects or reacting scaring the predator in an
attempt to earn a few more seconds to escape, or through mechanisms that consist of cryptic
coloration, warning coloration (aposematic), mimicry and camouflage the latter being the
main themes of the work, which consists in the analysis and identification of the defense
mechanism used by organisms found in an attempt to prolong its existence by striking
techniques of survival. Since, in these cases mechanisms are correlated with resulting staining
patterns of evolutionary processes, where staining organisms cryptic resemble substrate
(masking) of coloration and aposematic stand out on the substrate with protection from the
unpalatability or not (mimicry Batesian and Müllerian).

Keywords: Vale do Paraíba. Survival strategies. Camouflage. Mimicry.
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1 INTRODUÇÃO
O Vale do Paraíba é uma porção territorial delimitada ao sul pela Serra do Mar e ao
norte pela Serra da Mantiqueira, é considerada uma mesorregião (união de diversos
municípios de um estado – IBGE) do estado de São Paulo, sendo um conjunto de 39
municípios, está situado entre o leste de São Paulo ao sul do Rio de Janeiro que compõe um
conjunto de 17 municípios.
Apesar das condições ambientais atuais o Vale do Paraíba apresenta uma grande e rica
biodiversidade. Localizado em uma região de transição de clima tropical ao temperado entre
Matas de Araucária, manchas de Cerrado, Várzeas e Brejos, Manguezais e Campos de
altitude, a maior parte da diversidade de espécies de várias ordens taxonômicas estão
correlacionadas principalmente ao bioma da Mata Atlântica, que atualmente apresenta menos
de 10% da área ocupada antes da chegada dos colonizadores no Brasil (DEAN, 1995) e está
entre as mais ameaçadas florestas tropicais (MITTERMEIER et al., 1998) no país.
Considerando o fato da Mata Atlântica conter a maior biodiversidade do mundo,
correspondendo a cerca de 7% das espécies do planeta (MYERS et al., 2000; QUINTELA
1990), pode-se concretizar que há uma grande existência do método de sobrevivência do
sistema predador x presa ao longo de todo o território do Vale do Paraíba.
A predação é um dos fatores que afetam a distribuição e a abundância das espécies
(BEGON et al., 2006), porém é um processo que atua no controle de populações, e pode
resultar na aquisição de estratégias físicas e comportamentais de fuga dos predadores pelas
presas (BROWN; FREITAS, 2009).
Contudo, o sistema predador x presa sobressalta o quanto um organismo é afetado e
outro beneficiado, resultando no surgimento de estratégias de sobrevivência que sejam
benéficas para pelo menos um deles. Identificando que há presas que evitam seus predadores,
e predadores que evitam as presas que podem se defender, dificilmente há um combate físico,
pois ambos “sabem” no que pode resultar este conflito.
Considerando que no ambiente natural os organismos encontram-se expostos a
predação, os mesmos têm desenvolvido vários mecanismos anti-predatórios como, ameaçar o
predador, esconder-se em refúgios, fingirem-se de mortos, entre outros – Tais
comportamentos ocorrem quando uma presa encontra um predador, e foram categorizados
como mecanismos anti-predatórios secundários (ROBINSON, 1969). Os mecanismos antipredatórios primários, por outro lado, atuam de maneira indiferente a aparência do predador
(ROBINSON, 1969) e consistem de coloração críptica, coloração de alarme (aposematismo),
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mimetismo, camuflagem, entre outros (EDMUNDS, 1974). E dentro desses mecanismos
existem casos correlacionados com padrões de coloração resultantes de processos evolutivos,
onde os organismos de coloração críptica se assemelham ao substrato (camuflagem) e os de
coloração aposemática destacam-se no substrato com defesa da impalatabilidade ou não
(mimetismos batesiano e mulleriano).
A coloração em animais possui implicações relacionadas principalmente a três
processos: termorregulação, comunicação intra e interespecífica e evasão a predação
(ENDLER, 1978). No entanto, a ocorrência de organismos com diferentes padrões de cores
em uma população é relativa, pois depende da pressão de forças seletivas determinadas por
estes processos, como a predação diferencial de variedades fenotípicas e seleção natural
(VASCONCELLOS-NETO; GONZAGA, 2000).
Contudo, pelo fato do Vale do Paraíba abranger grande biodiversidade e ter seu
território dominado por diversos biomas, é possível ser verificado diversos motivos para o
surgimento de estratégias de sobrevivência decorrentes de longos anos de evolução, motivos
que são considerados benéficos para o aperfeiçoamento do sistema predador x presa. Portanto,
estudos realizados em municípios ao longo do Vale são importantes para a conservação do
ambiente e para o processo do ciclo natural de vida entre os organismos.
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1.1 Objetivos
1.1.1 Objetivo Geral
O objetivo principal do trabalho é indicar o quanto é importante a realização de
estudos nos municípios do Vale do Paraíba, pois esta é uma região que apresenta vasta
biodiversidade de seres vivos, principalmente os menores, os invertebrados, portanto,
mecanismos de defesa através de estratégias por camuflagem e mimetismo podem ser
considerados um “ponto chave” para relatar os organismos que vivem nessas regiões que
utilizam do mecanismo predador x presa como tentativa de melhorar sua qualidade de vida ao
longo da evolução.

1.1.2 Objetivos Específicos


Verificar a existência de diversos organismos que utilizam mecanismos de
defesa que possam ser encontrados em municípios do Vale do Paraíba;



Analisar as informações que tais organismos transmitem através de estruturas
corporais, comportamento e suas estratégias de sobrevivência através do
sistema predador x presa;



Identificar qual o mecanismo de defesa utilizado pelo organismo na tentativa
de prolongar sua existência através de camuflagem ou mimetismo.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Mecanismos anti-predatórios: Camuflagem

Dentro do complexo de mecanismos anti-predatórios a camuflagem consiste na forte
interação entre o habitat e o indivíduo que se camufla; esse comportamento requer que o
organismo altere sua coloração de acordo com o seu habitat, sua forma e/ou decoração
(COTT, 1940; ENDLER, 1978; RUXTON et al., 2004), no qual o organismo consegue se
misturar ao ambiente e seu corpo consegue desaparecer visualmente.
Os organismos que desenvolveram este mecanismo podem apresentar tipos de
camuflagens diferentes de acordo com sua estrutura física e temperatura do ambiente, como
por exemplo, os animais que possuem pêlos utilizam técnicas diferentes dos animais que
possuem escamas, penas, entre outros, sendo que, também existe a camuflagem através de
células chamadas cromatóforos, que permitem a mudança de cor da estrutura corporal do
animal dependendo do ambiente em que o mesmo se encontra (Figura 1).
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Figura 1 – (a) Lobo que possui coloração branca semelhante ao ambiente com neve; (b) Leão que possui
pelagem em tom semelhante a coloração da vegetação, assim consegue se esconder facilmente como estratégia
de defesa e caça; (c) Coruja que possui coloração mesclada de acordo com a coloração do tronco de árvore onde
habita; (d) Lagarto que possui coloração semelhante a tronco de árvore e liquens; (e) Peixe linguado que possui
coloração semelhante a cor de areia e seu comportamento de ficar próximo ao substrato lhe confere camuflagem
semelhante ao solo; (f) Camaleão que possui coloração semelhante ao ambiente cada vez que o mesmo se
locomove para qualquer lugar, isso ocorre através de células chamadas cromatóforos.

Além do polimorfismo de coloração, se os padrões de cor não são igualmente
crípticos, ou se há algumas tendências para os organismos serem percebidos somente em
certas partes do substrato, então a frequência de formas será proporcional à frequência dos
elementos que compõe o padrão do substrato aos quais estão associados (ENDLER, 1978).
Espécies com formas melânicas também são exemplo de adaptação para camuflagem
como mecanismo de defesa, pois com o crescimento urbano, foi necessário que os organismos
se adaptassem, transformando-se fisicamente e geneticamente através de processos evolutivos
eficientes e benéficos para a continuação da existência de qualquer espécie em questão,
entretanto, o controle da quantidade de melanina tem componentes genéticos e ambientais
(HOFFMAN, 1978). Nesta forma de mecanismo tem-se como exemplo a mariposa Biston
betularia (Geometridae), que em várias áreas da Inglaterra é uma espécie polimórfica,
havendo a forma típica (“branca”), insularia (pouco mais pigmentada) e a forma melânica
carbonaria (VASCONCELLOS-NETO; GONZAGA, 2000); o polimorfismo dessa espécie é
dito transiente, pois nas áreas industrializadas os genes raros, para pigmentação mais escura,
foram selecionados e espalhados na população reduzindo a frequência do alelo normal
(KETTLEWELL, 1955; FORD, 1975).
Contudo, pode-se definir a camuflagem através de dois termos diferentes, onde
algumas formas de camuflagem são naturais, e os organismos apresentam mudanças no seu
padrão de coloração que são geneticamente fixadas (COTT, 1940; RUXTON et al., 2004)
chamadas de camuflagem tipo Homocromia e outros organismos que adquirem a
camuflagem via comportamento de decoração, isto é, pela adesão ou segurando materiais do
seu ambiente para distingui-los de seus predadores (WICKSTEN, 1983; 1993; BERKE et al.,
2006) chamadas de camuflagem do tipo Homotipia (Figura 2).
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Figura 2 – (a) Urso polar como exemplo de camuflagem geneticamente fixada – Homocromia; (b) Bicho-pau
como exemplo de camuflagem via comportamento de decoração, como se fosse um graveto – Homotipia.

2.2 Mecanismos anti-predatórios: Mimetismo

Para o mecanismo anti-predatório como o mimetismo, é possível identificar estratégias
específicas de sobrevivência, pois o mimetismo é considerado um processo pelo qual o
sistema sensorial de um animal (predador) é incapaz de discriminar um segundo organismo ou
parte dele (mímico), ou do ambiente físico (modelo), resultando no aumento do sucesso do
mímico (WIENS, 1978).
Mimetismo não é nada mais e nada menos que uma semelhança física ou
comportamental, é um mecanismo adotado por uma espécie que imita outra com a finalidade
de proteção contra seus respectivos predadores, pois ao invés de utilizar o método de
camuflagem na tentativa de se esconder no ambiente para se salvar, as espécies miméticas
exibem características de advertências que espécies verdadeiramente perigosas possuem.
O mimetismo não possui a característica da coloração críptica (semelhança com o
habitat), pois é descrito pela estreita semelhança entre espécies que “enganam” um possível
predador, e então uma delas, ou ambas, protegem-se de ataques (SHEPPARD, 1965).
Contudo o mimetismo é a adaptação que ocorre entre uma ou diversas espécies –
pertencentes ao mesmo ou a grupos taxonômicos distintos – que assemelham-se no padrão
geral de cor e/ou forma, e nesta semelhança pode estar envolvido o comportamento (no caso
animal) e a comunicação química (FUHRO, 2006).
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É portanto, uma técnica de defesa utilizada de três maneiras: como mimetismo
ofensivo ou de ataque (predador é mímico e oferece risco a presa); mimetismo defensivo
(mímico imita organismo perigoso contra seu predador) e mimetismo reprodutivo
(normalmente utilizado por plantas que imitam as fêmeas de diversos organismos com a
finalidade de dispersar o pólen na tentativa de gerar interesse de acasalamento pelo macho da
espécie), (Figura 3).

Figura 3 – (a) Myrmarachne plataleoides fêmea de uma aranha que imita estrutura corporal e comportamento de
formiga (3b) conhecida popularmente como formiga vermelha – Mimetismo Ofensivo ou de Ataque; (c) Cobra
coral falsa que imita o mesmo padrão de coloração da (d) cobra coral verdadeira – Mimetismo Defensivo; (e)
Orquídeas do Gênero Ophrys possuem a forma do labelo semelhante ao corpo da fêmea de uma abelha e
eliminam as mesmas substâncias químicas que atraem o macho (f) zangão Hymenoptera para realizar uma
pseudo-cópula – Mimetismo Reprodutivo.

“Embora existam diferentes tipos de mimetismo (WICKLER, 1968; WIENS, 1978;
DAFNI, 1984)”, este é predominantemente definido por três tipos mais utilizados, tanto por
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presas como por predadores, sendo: o Auto-mimetismo, o Mimetismo Batesiano Clássico e o
Mimetismo Mulleriano.

2.2.1 Mimetismo Batesiano Clássico

Mecanismo de defesa que recebe o nome de Mimetismo Batesiano devido ao
entomólogo e naturalista inglês Henry Walter Bates nascido em Leicester. Primeiro a
descrever o mimetismo através de estudos com borboletas na América do Sul, permanecendo
no Brasil por aproximadamente onze anos, enviando cerca de 14.712 espécies da Amazônia
para a Inglaterra, sendo 8000 espécies novas, catalogadas por ele.
Bates defendeu a ideia de que diversas espécies exibem coloração aposemática,
coloração de advertência, mas não necessariamente possuem a verdadeira nocividade. No
caso de uma espécie aposemática, a coloração de advertência do modelo é verdadeira, já a do
mímico é um disfarce (SHEPPARD, 1965), assim é possível dizer que a espécie aposemática
verdadeira é o modelo impalatável e de odor desagradável, e o mímico é usuário da coloração
para se proteger contra possíveis predadores, e quanto maior for a semelhança entre as
espécies, mais difícil será a discriminação pelo predador (Figura 4).

Figura 4 – Mosca que imita uma abelha mamangaba pelo padrão semelhante de cor e comportamento. Esta
imagem exemplifica que o mimetismo batesiano estabelece uma semelhança entre o organismo modelo e o
mímico através de características morfológicas, biológicas, entre outros.

Através dessas conclusões, pode-se dizer então que o modelo seja mais comum que o
mímico, a fim de que seja mais facilmente encontrado pelos predadores, que passam a rejeitar
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o padrão modelo (SHEPPARD, 1965), porém até que isso ocorra, o organismo modelo pode
sofrer consequências quando o predador encontrar primeiro o mímico e rejeitar sua defesa de
impalatabilidade, resultando na predação de alguns modelos até que o predador se adeque a
nova “regra” de alimentação, trazendo, portanto os benefícios ao organismo mimético.
Segundo Vasconcellos–Neto e Gonzaga (2000) os organismos mímicos batesianos
estão sujeitos a seleção dependente de frequência, onde suas densidades devem ser menores
do que a dos modelos, e neste caso, quando há mais de um possível modelo aposemático, a
seleção natural favorece a divergência e posterior convergência com outros modelos como
forma de escapar à seleção contra o aumento em densidade.

2.2.2 Mimetismo Mulleriano

Mecanismo de defesa que recebe o nome de Mimetismo Mulleriano devido ao
naturalista Johann Friedrich Theodor Muller nascido em Erfurt na Alemanha, batizado por
Charles Darwin de o “Príncipe dos Observadores”, por estudar muitas espécies de insetos
indicando outra forma de mimetismo.
Fritz Muller defendeu a ideia de que existem organismos miméticos que também
apresentam técnicas de defesa da mesma maneira que o organismo modelo, onde ambas as
espécies participantes da semelhança estão protegidas por impalatabilidade ou por outro
mecanismo de defesa (SHEPPARD, 1965). Contudo, pode-se dizer que ambas as espécies são
protegidas porque tanto o organismo mimético quanto o organismo modelo apresenta a
mesma coloração de advertência (Figura 5).

Figura 5 – (a) Borboleta monarca (modelo) Danaus plexippus, e (b) Borboleta vice-rei Limenitis archippus que
possui mesma forma e padrão de coloração que a monarca. Esta imagem exemplifica que o mimetismo
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mulleriano estabelece uma semelhança entre os organismos modelo e mímico através de características
morfológicas e bioquímicas, pois ambas as espécies possuem nocividade (aposematismo) verdadeira.

Com isso pode-se concluir que a semelhança entre as espécies que participam desse
mimetismo não precisa ser perfeita (pois o sinal que emitem é verdadeiro) e que estas
raramente apresentam-se polimórficas (SHEPPARD, 1965).

2.3 Mecanismos anti-predatórios: Aposematismo

Dentre diversos processos de defesa destaca-se também o aposematismo, mecanismo
de defesa onde os organismos apresentam sinais de advertência aos seus respectivos
predadores, característica que surgiu ao longo do tempo, de caráter adaptativo e utilizado
pelos organismos como mecanismo natural.
Segundo Vasconcellos–Neto e Gonzaga (2000), alguns insetos aposemáticos exibem
polimorfismo cromático, porém não do tipo mimético, como por exemplo, a joaninha asiática
Harmonia axyridis (Coccinelidae), que apresenta variações no padrão de cor, determinadas
por 5 alelos de um único gene (TAN, 1946); sendo que há variações temporais e espaciais nas
frequências das diferentes formas, não sabendo exatamente as causas da origem e manutenção
deste polimorfismo, embora este seja resultado de seleção natural (KOMAI, 1954).
O aposematismo é, entretanto, o método responsável por gerar um alerta e pode ser
indicado de várias formas, sempre dependente da característica física e química do organismo
em questão, sendo que as cores vivas e de tonalidades fortes indicam a existência de
substâncias nocivas que são dispersadas quando o indivíduo se encontra em situação de risco,
estes são organismos com cores conspícuas e propriedades tóxicas ou outras características
que possam inibir a iniciativa de captura pelo predador (BROWER; BROWER, 1964;
EDMUNDS, 1974; ROTHSCHILD; KELLETT, 1972), (Figura 6).

23

Figura 6 – Imagem demonstrativa de alguns dos muitos anfíbios que possuem característica nociva e que através
da coloração de alarme e propriedades tóxicas (aposematismo) conseguem se livrar do predador como uma
estratégia de defesa.

Dentre as cores dos organismos aposemáticos destacam-se mais o vermelho, o verde, o
azul, o amarelo e o preto junto ao branco que pode recobrir a estrutura corporal de um
indivíduo de forma uniforme com uma das cores apenas ou por combinações entre as mesmas.
Contudo, a existência do mimetismo através do aposematismo é um fenômeno
amplamente encontrado entre os insetos (TYLER et al., 1994) que utilizam desse método
como defesa.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

O levantamento de organismos que realizam estratégias de sobrevivência através da
camuflagem e mimetismo foi documentado através de fotografia em quatro municípios da
região do Vale do Paraíba Paulista, nas cidades de Campos do Jordão, Jacareí, São José dos
Campos e Ubatuba:

Figura 7 – Mapa dos municípios do Vale do Paraíba Paulista.
(Fonte: http://fjjacarei.blogspot.com.br/2012/02/jacarei-recebe-primeiro-workshops-para.html)

As imagens para o presente trabalho foram cedidas pelo Prof. Dr. Frederico Lencioni
Neto, que registrou os organismos em alguns dos muitos municípios do Vale do Paraíba ao
longo de suas caminhadas de trabalho. O registro das imagens foi realizado usando a câmera
Canon Powershot SX10, 10.0 MEGA PIXELS, que foram obtidas por iluminação natural.
Cada organismo foi analisado pormenorizadamente para identificação taxonômica de
sua ordem e família, estruturas físicas e o ambiente em que o organismo se encontra,
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verificando se o tipo de estratégia se enquadra ao termo camuflagem, ou se o organismo se
assemelha a outro, utilizando o método do mimetismo, indicando então o modelo mimético.

4 RESULTADOS

O Vale do Paraíba apresenta uma vasta região, fauna e flora abundantes e
biodiversidade ampla, é uma extensão que abrange diversos biomas característicos que
resultam em um ótimo local para se viver e estudar, entretanto, estudos realizados nas cidades
do Vale são muito importantes, principalmente pelo fato de ser uma área onde o crescimento
urbano é acelerado e são necessários certos cuidados quanto ao meio ambiente.
Cabe salientar que muitos organismos deixam de ser estudados devido ao
desmatamento e perda permanente de certas espécies que indicariam grandes avanços em
relação aos processos evolutivos e seleção natural.
Contudo, como resultado foi feito uma amostragem de 42 fotografias ao total,
abrangendo a demonstração de estratégias de sobrevivência por camuflagem e mimetismo
através de organismos de grupos taxonômicos diversos. As imagens foram feitas nos
municípios de Campos do Jordão em bioma típico de Mata Mista e Mata de Araucária,
Ubatuba em bioma típico de Mata Atlântica (Floresta Ombrófila Densa), em Jacareí e São
José dos Campos em bioma típico de Mata Atlântica (Floresta Estacional Semidecidual) por
Matas Remanescentes ou Capoeira em recuperação.

4.1 Camuflagem
Para a camuflagem foi realizada uma apresentação de 29 imagens ao total, sendo estas,
imagens de anfíbios, ave, crustáceo, invertebrados, mamíferos, e répteis.

4.1.1 Organismos que apresentam coloração semelhante à folha e flor.

Organismos como: esperança, borboleta, gafanhoto, mariposas, aranhas e cobra.
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I - Esperança que imita folha verde.

Figura 8 – Esperança que imita folha verde. Ordem Orthoptera; Família Tettigoniidae; Superfamília
Tettigonioidea. Localizada no município de São José dos Campos-SP. (Direito Autoral – Frederico Lencioni
Neto)

Localizada no município de São José dos Campos-SP. Esta esperança da Ordem
Orthoptera, Família Tettigoniidae, Superfamília Tettigonioidea, realiza a técnica da
camuflagem para se esconder entre a vegetação, além da coloração críptica verde, é possível
verificar que sua estrutura corporal assemelha-se às nervuras da folha, podendo facilmente ser
confundido como tal (Figura 8).

II - Borboleta que imita folhas secas.
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Figura 9 – Borboleta que imita folhas secas. Ordem Lepidoptera; Família Satyridae. Localizada no município de
Jacareí-SP. (Direito Autoral – Frederico Lencioni Neto)

Localizada no município de Jacareí-SP. Esta borboleta da Ordem Lepidoptera, Família
Satyridae, utiliza a coloração críptica para se defender do predador, a coloração de suas asas
em tons de marrom e branco, se assemelha a coloração de folhas secas que são facilmente
encontradas no substrato, dificultando que seja visualizada em áreas baixas ou no solo
propriamente dito, sendo que a sua imobilidade total também dificulta a localização por
predadores (Figura 9).

III - Gafanhoto que imita folha verde.

Figura 10 – Gafanhoto que imita folha verde. Ordem Orthoptera; Família Tettigoniidae. Localizado no
município de Campos do Jordão-SP. (Direito Autoral – Frederico Lencioni Neto)

Localizado no município de Campos do Jordão-SP. Este gafanhoto da Ordem
Orthoptera, Família Tettigoniidae, apresenta ao longo de sua estrutura corporal a mesma
coloração e estruturas semelhantes às nervuras de uma folha verde, podendo então passar
despercebido quando pousar em folhas que seguem o mesmo padrão físico (Figura 10).
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IV - Mariposa que imita folha seca.

Figura 11 – Mariposa que imita folha seca. Ordem Lepidoptera; Família Noctuidae; Localizado no município de
Campos do Jordão–SP. (Direito Autoral – Frederico Lencioni Neto)

Localizada no município de Campos do Jordão-SP. Esta mariposa da Ordem
Lepidoptera, Família Noctuidae, além da coloração em tom de marrom, apresenta também
estrutura corporal semelhante as nervuras enrugadas de folhas secas, como se fosse uma
extensão da folha (Figura 11).

V - Aranha que imita folha verde.

Figura 12 – Aranha que imita folha verde. Ordem Araneae; Localizada no município de São José dos Campos–
SP. (Direito Autoral – Frederico Lencioni Neto)
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Localizada no município de São José dos Campos–SP. Esta aranha da Ordem Araneae,
apresenta coloração corporal característica de folhas verdes, isso se dá pelo fato da mesma
utilizar plantas como moradia, portanto, é de grande eficiência apresentar a mesma cor do seu
habitat, melhorando o índice de caça pois passa despercebida aos olhos da presa, e
melhorando o índice de defesa, pois passa facilmente despercebida aos olhos do predador
(Figura 12).

VI - Mariposa que imita folha em decomposição.

Figura 13 – Mariposa que imita folha em decomposição. Ordem Lepidoptera; Família Saturnidae; Localizada no
município de São José dos Campos–SP. (Direito Autoral – Frederico Lencioni Neto)

Localizada no município de São José dos Campos–SP. Esta mariposa da Ordem
Lepidoptera, Família Saturnidae, apresenta coloração críptica (cor semelhante ao substrato
onde costuma pousar) e visualmente pode-se observar que sua coloração mesclada é
semelhante a folhas secas caídas ao solo em situação de decomposição (Figura 13).
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VII - Cobra que imita folha verde.

Figura 14 – Cobra que imita folha verde. Ordem Squamata; Família Colubridae; Localizada no município de São
José dos Campos–SP. (Direito Autoral – Frederico Lencioni Neto)

Localizada no município de São José dos Campos-SP. Esta cobra da Ordem Squamata,
Família Colubridae, utiliza a camuflagem para se misturar ao meio, sua coloração corporal
que oscila entre o verde escuro e verde claro lhe confere semelhança com a coloração de
folhas verdes de uma planta, grama, entre outros, e isso facilita para que não seja percebida no
ambiente (Figura 14).
VIII - Aranha que imita coloração da flor.

31

Figura 15 – Aranha que imita coloração da flor. Ordem Araneae; Família Thomisidae; Localizada no município
de Jacareí–SP. (Direito Autoral – Frederico Lencioni Neto)

Localizada no município de Jacareí–SP. Esta aranha da Ordem Araneae, Família
Thomisidae, apresenta coloração neutra em tons de branco e transparência semelhante a flor
que utiliza como moradia, isso lhe confere maior eficiência na arte de se passar despercebida,
podendo assim realizar a caça de presas que frequentam essas plantas (Figura 15).

IX - Aranha que imita coloração da flor.

Figura 16 – Aranha que imita coloração da flor. Ordem Araneae; Família Thomisidae; Localizada no município
de Jacareí–SP. (Direito Autoral – Frederico Lencioni Neto)

Localizada no município de Jacareí–SP. Esta aranha da Ordem Araneae, Família
Thomisidae, apresenta coloração neutra em tons de verde e transparência semelhante à
coloração verde dos ramos da planta e isso lhe confere maior eficiência na arte de se passar
despercebida, podendo assim realizar facilmente a caça de presas que frequentam essas
plantas (Figura 16).

4.1.2 Organismos que apresentam comportamento semelhante a ramo de árvore.

Organismos como: mariposa, bicho-pau, lagartas, besouro e percevejo.
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I - Mariposa que imita ramo de árvore.

Figura 17 – Mariposa que imita ramo de árvore. Ordem Lepidoptera; Família Noctuidae. Localizada no
município de Campos do Jordão-SP. (Direito Autoral – Frederico Lencioni Neto)

Localizada no município de Campos do Jordão-SP. Esta mariposa da Ordem
Lepidoptera, Família Noctuidae, é capaz de se disfarçar no ambiente como se fizesse parte do
tronco de árvore. Sempre quando pousa no tronco, eleva sua estrutura corporal para cima
ficando de “ponta-cabeça” se transformando num “ramo adjacente”. Sua coloração é
semelhante a cor da casca da árvore, de forma que utiliza a camuflagem como mecanismo de
defesa, conseguindo desaparecer no ambiente e dificultando ser encontrada por um predador
(Figura 17)
II - Bicho-pau imitando ramo seco.
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Figura 18 – Bicho-pau que imita ramo seco. Ordem Orthoptera; Família Proscopiidae. Localizado no município
de Jacareí-SP. (Direito Autoral – Frederico Lencioni Neto)

Localizado no município de Jacareí-SP. O Bicho-pau da Ordem Orthoptera, Família
Proscopiidae, imita um ramo “morto”, pois quando o ramo seca a sua coloração muda do
verde para o marrom, e isto confere ao organismo uma forma de disfarce, tanto entre ramos
secos, quanto entre ramos verdes ao longo da planta (Figura 18).

III - Lagarta que imita ramo verde.

Figura 19 – Lagarta que imita ramo verde. Ordem Lepidoptera; Família Sphingidae; Localizada no município de
Jacareí–SP. (Direito Autoral – Frederico Lencioni Neto)

Localizada no município de Jacareí-SP. Esta lagarta da Ordem Lepidoptera, Família
Sphingidae, apresenta coloração semelhante a ramos verdes de bambu onde habita, sua
coloração mais clara simboliza um ramo mais novo ainda em crescimento e passa
despercebida quando permanece imóvel aos olhos do predador (Figura 19).
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IV - Lagarta que imita ramo seco.

Figura 20 – Lagarta que imita ramo seco. Ordem Lepidoptera; Família Geometridae; Localizada no município de
Campos do Jordão–SP. (Direito Autoral – Frederico Lencioni Neto)

Localizada no município de Campos do Jordão-SP. Esta lagarta da Ordem
Lepidoptera, Família Geometridae, tem por especialidade apresentar uma aparência
semelhante a um ramo seco, sua estrutura corporal é delgada e alongada e apresenta coloração
marrom claro de forma que pode ser confundida com o ramo e escapar aos olhos de seu
predador (Figura 20).
V - Besouro que imita ramo seco.
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Figura 21 – Besouro que imita ramo seco. Ordem Coleoptera; Família Cerambycidae; Localizado no município
de São José dos Campos–SP. (Direito Autoral – Frederico Lencioni Neto)

Localizado no município de São José dos Campos–SP. Este besouro da Ordem
Coleóptera, Família Cerambycidae, ao pousar em uma planta qualquer age de maneira onde
seu comportamento o torna semelhante a um ramo seco, pois, quando pousa no galho eleva
seu corpo ficando de cabeça para baixo conferindo a semelhança, além de apresentar
coloração em tom marrom que auxilia na eficiência desse tipo de camuflagem (Figura 21).

VI - Percevejo que imita ramo.

Figura 22 – Percevejo que imita ramo. Ordem Hemiptera; Localizado no município de Campos do Jordão–SP.
(Direito Autoral – Frederico Lencioni Neto)

Localizado no município de Campos do Jordão–SP. Este percevejo da Ordem
Hemiptera, é um organismo pequeno, porém para seu tamanho apresenta estruturas corporais
extremamente alongadas e de coloração mesclada tornando-se semelhante a ramos de planta,
possuindo o comportamento de ficar imóvel ou balançar junto à planta conforme bate o vento,
essa atitude lhe confere maior eficiência em passar despercebido aos olhos do predador
(Figura 22).
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4.1.3 Organismos que apresentam coloração semelhante à casca de árvore e líquem.
Organismos como: mariposas, borboletas, gafanhoto e lagarta.
I - Mariposa que imita casca de árvore.

Figura 23 – Mariposa que imita casca de árvore. Ordem Lepidoptera; Família Sphingidae. Localizada no
município de Campos do Jordão-SP. (Direito Autoral – Frederico Lencioni Neto)

Localizada no município de Campos do Jordão-SP. Esta mariposa da Ordem
Lepidoptera, Família Sphingidae, realiza a técnica da camuflagem para se esconder. Pode-se
verificar que além da coloração (críptica) ser parecida com o substrato habitual de vida, as
cores marrom e branco do corpo e das asas assemelham-se às ranhuras da casca da árvore em
contraste com a luz, como se a mesma fizesse parte do tronco (Figura 23).
II - Borboleta que imita casca de árvore e líquen crostoso.
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Figura 24 – Borboleta que imita casca de árvore e líquen crostoso. Ordem Lepidoptera; Família Noctuidae;
Localizada no município de Jacareí–SP. (Direito Autoral – Frederico Lencioni Neto)

Localizada no município de Jacareí-SP. Esta borboleta da Ordem Lepidoptera, Família
Noctuidae, é facilmente encontrada em troncos de árvores que possuem coloração em tons
claros devido a sua natureza em questão ou devido à liquens do tipo crostoso existentes na
casca da árvore. Sua estrutura é facilmente confundida com o habitat e quando pousam
passam despercebido ao olhar do predador (Figura 24).

III - Mariposa que imita casca de árvore e líquen crostoso.

Figura 25 – Mariposa que imita casca de árvore e líquen crostoso. Ordem Lepidoptera; Família Noctuidae;
Localizada no município de Campos do Jordão–SP. (Direito Autoral – Frederico Lencioni Neto)

Localizada no município de Campos do Jordão. Esta mariposa da Ordem Lepidoptera,
Família Noctuidae, passa totalmente despercebida ao pousar em troncos de árvores que
apresentam tons de coloração clara e liquens do tipo crostoso, e o interessante é observar que
a mariposa pousou na região do tronco onde a coloração dorsal na porção da cabeça indica
como se a mesma fosse um local onde cresceria outro ramo, aumento então, a dificuldade de
ser vista pelo predador (Figura 25).
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IV - Borboleta que imita líquen crostoso.

Figura 26 – Borboleta que imita líquen crostoso. Ordem Lepidoptera; Família Nymphalidae. Localizado no
município de São José dos Campos-SP. (Direito Autoral – Frederico Lencioni Neto)

Localizada no município de São José dos Campos-SP. Esta borboleta da Ordem
Lepidoptera, Família Nymphalidae, utiliza o método de sobrevivência através da camuflagem,
pois sua coloração corporal a torna semelhante ao líquen crostoso (coloração críptica), e
quando pousa numa árvore seu método se torna eficiente na arte de disfarce, evitando então
de ser vista pelo predador (Figura 26).

V- Gafanhoto que imita líquen fruticoso.
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Figura 27 – Gafanhoto que imita líquen fruticoso. Ordem Orthoptera; Família Tettigoniidae; Superfamília
Tettigonioidea. Localizado no município de Campos do Jordão. (Direito Autoral – Frederico Lencioni Neto)

Localizado no município de Campos do Jordão-SP. Este gafanhoto da Ordem
Orthoptera, Família Tettigoniidae, Superfamília Tettigonioidea, se esconde facilmente entre o
líquen fruticoso pelo mecanismo da camuflagem. Pela imagem é possível ver que a coloração
camuflada em tons de verde claro e verde escuro do corpo e das antenas e as estruturas
diferenciadas nas pernas, conferem ao gafanhoto maior semelhança ao substrato, aumentando
assim as chances de passar despercebido (Figura 27).

VI - Lagarta que imita líquen crostoso e fruticoso.

Figura 28 – Lagarta que imita líquen crostoso e fruticoso. Ordem Lepidoptera; Família Saturnidae; Localizado
no município de Campos do Jordão–SP. (Direito Autoral – Frederico Lencioni Neto)

Localizada no município de Campos do Jordão-SP. Esta lagarta da Ordem
Lepidoptera, Família Saturnidae, apresenta coloração corporal semelhante ao líquen crostoso
e folhoso, além de apresentar estruturas diferenciadas ao longo do corpo que se assemelham a
líquen fruticoso, essas semelhanças fazem com que a lagarta passe despercebida no local onde
vive (Figura 28).
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4.1.4 Organismos que apresentam coloração neutra semelhante ao substrato.

Organismos como: caranguejo, anfíbios, lebre, cachorro-do-mato, ave, lagarto e
jacaré.

I - Anfíbio apresenta coloração neutra para camuflagem.

Figura 29 – Anfíbio apresenta coloração neutra para camuflagem. Ordem Anura; Família Buphonidae;
Localizado no município de Campos do Jordão–SP. (Direito Autoral – Frederico Lencioni Neto)

Localizado no município de Campos do Jordão–SP. Este anfíbio da Ordem Anura,
Família Buphonidae, utiliza como estratégia a sua aparência, pois sua coloração neutra entre
tons de preto e branco ou bege o torna semelhante a coloração de terra, ramos e folhas secas
que são encontradas no substrato da mata, e a coloração escura também se assemelha ao
sombreamento existente entre a vegetação, apresentando então significativa eficiente para a
sua camuflagem na tentativa de se esconder do predador (Figura 29).
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II - Anfíbio que imita coloração de terra.

Figura 30 – Anfíbio que imita coloração de terra. Ordem Anura; Família Hylidae; Localizado no município de
São José dos Campos–SP. (Direito Autoral – Frederico Lencioni Neto)

Localizado no município de São José dos Campos–SP. Este anfíbio da Ordem Anura,
Família Hylidae, apresenta coloração específica em relação ao meio onde vive, esta estratégia
tem por função fazê-lo passar despercebido pelo substrato, pois, as manchas escuras em tons
de coloração marrom claro e preto lhe confere aparência semelhante a terra seca (Figura 30).

III - Caranguejo que imita coloração de areia.

Figura 31 – Caranguejo que imita coloração de areia. Ordem Decapoda. Localizado no município de UbatubaSP. (Direito Autoral – Frederico Lencioni Neto)
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Localizado no município de Ubatuba-SP. Este caranguejo da Ordem Decapoda, utiliza
o método de camuflagem devido a sua cor ser completamente semelhante a coloração da
areia, por viver neste ambiente litorâneo, o animal consegue passar despercebido aos olhos do
predador principalmente porque a areia se fixa em seu corpo, tornando a estratégia da
camuflagem mais eficiente (Figura 31).

IV - Lebre apresenta coloração neutra para camuflagem.

Figura 32 – Lebre apresenta coloração neutra para camuflagem. Ordem Lagomorpha; Família Leporidae;
Localizada no município de Jacareí–SP. (Direito Autoral – Frederico Lencioni Neto)

Localizada no município de Jacareí–SP. Esta lebre da Ordem Lagomorpha, Família
Leporidae, utiliza como estratégia a sua aparência, pois sua coloração neutra entre tons de
marrom claro, preto e bege a torna semelhante a ramos e folhas secas que são encontradas no
substrato da mata e a sombreamentos existentes entre a vegetação, podendo então se camuflar
de forma eficiente (Figura 32).
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V - Cachorro do Mato apresenta coloração neutra para camuflagem.

Figura 33 – Cachorro do Mato apresenta coloração neutra para camuflagem. Ordem Mamalia; Família Canidae;
Localizado no município de Jacareí–SP. (Direito Autoral – Frederico Lencioni Neto)

Localizado no município de Jacareí–SP. Este cachorro do mato da Ordem Mamalia,
Família Canidae, utiliza como estratégia a sua aparência, pois sua coloração neutra entre tons
de marrom claro, preto e bege o torna semelhante a ramos e folhas secas que são encontradas
no substrato da mata, e a coloração escura é semelhante ao sombreamento existente entre a
vegetação, sendo assim, apresenta grande eficiência para a sua camuflagem (Figura 33).
VI - Lagarto apresenta coloração críptica.
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Figura 34 – Lagarto apresenta coloração críptica. Ordem Squamata; Família Tropiduridae; Localizado no
município de Jacareí–SP. (Direito Autoral – Frederico Lencioni Neto)

Localizado no município de Jacareí–SP. Este lagarto da Ordem Squamata, Família
Tropiduridae, é muito eficiente na arte de camuflagem, pois apresenta estrutura corporal com
alternação de cores em tons diferenciados o que o torna semelhante ao substrato rochoso. A
grande maioria das espécies de lagartos é eficiente para o mecanismo de camuflagem, pois
cada um apresenta características até mesmo inusitadas que melhor lhe confere essa estratégia
de acordo com o ambiente onde vive (Figura 34).

VII - Jacaré apresenta coloração críptica.

Figura 35 – Jacaré apresenta coloração críptica. Ordem Crocodylia; Família Alligatoridae; Localizado no
município de São José dos Campos–SP. (Direito Autoral – Frederico Lencioni Neto)

Localizado no município de São José dos Campos–SP. Este jacaré da Ordem
Crocodylia, Família Alligatoridae, utiliza a estratégia da camuflagem apresentando coloração
escura semelhante às águas de rios, isso lhe confere melhor habilidade em passar
despercebido e obter maior eficiência em atacar presas que estejam à margem bebendo água
ou se banhando, e quando está fora d’água sua coloração escura o torna semelhante a pedra ou
tronco seco de árvore, contudo, dentro ou fora da água o jacaré consegue se camuflar de fora
eficiente, sendo uma estratégia mais positiva quando está dentro da água (Figura 35).
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VIII - Ave Curiango apresenta coloração neutra para camuflagem.

Figura 36 – Ave Curiango apresenta coloração neutra para camuflagem. Família Caprimulgidae, Espécie
Nyctidromus albicollis; Localizada no município de Jacareí–SP. (Direito Autoral – Frederico Lencioni Neto)

Localizada no município de Jacareí–SP. Esta ave conhecida popularmente como
Curiango da Família Caprimulgidae, Espécie Nyctidromus albicollis, é de característica
noturna, durante o dia passa o tempo imóvel pousado no solo ou em galhos de árvores mais
baixos, e quando vai se alimentar (insetívoro – grande consumidor de mariposas) realiza voos
curtos e pousa imediatamente para não ser percebido por predadores, contudo, sua coloração
mesclada entre tons de marrom claro e escuro, bege e branco é o que lhe confere aparência
semelhante a folhas secas e galhos de árvore, sendo então uma estratégia de defesa positiva
para o Curiango (Figura 36).
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4.2 Mimetismo: Batesiano; Mulleriano e Aposematismo

Para o mimetismo foi realizada uma apresentação de 12 imagens no total, sendo todas
estas de invertebrados como besouro, borboleta, grilo, lagarta, mariposa, mosca, percevejo e
vespa.

I - Percevejo que imita vespa.

Figura 37 – Percevejo (Fig. 37a) Ordem Hemiptera que imita vespa (Fig. 37b) Ordem Hymenoptera. Localizados
no município de São José dos Campos-SP. (Direito Autoral – Frederico Lencioni Neto)

Localizados no município de São José dos Campos-SP. Este percevejo (Fig. 37a) da
Ordem Hemiptera imita uma vespa (Fig. 37b) da Ordem Hymenoptera; a coloração é
totalmente semelhante, pois o percevejo através de suas adaptações evolutivas conseguiu
copiar as cores na localização corporal exata semelhante as estruturas corporais da vespa, é
possível verificar a semelhança nas pernas (amarelo na região distal e vermelho na região
proximal), a mancha branca nas antenas (no percevejo - região distal das antenas; na vespa região mediana nas antenas), e pequenos pontos brancos no abdome e cabeça. Somente o
ferrão encontra-se ausente na estrutura mimética do percevejo (Figura 37).
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II- Mariposa que imita vespa.

Figura 38 – Mariposa que imita vespa. Ordem Lepidoptera; Família Ctenuchidae; Localizada no município de
Jacareí–SP. (Direito Autoral – Frederico Lencioni Neto)

Localizada no município de Jacareí–SP. Esta mariposa da Ordem Lepidoptera, Família
Ctenuchidae, imita vespa em diversos aspectos como o de coloração, formato e tamanho de
estrutura corporal, formato das asas e formato e posições das patas. Essa é uma família
especializada em realizar esse tipo de mimetismo e todas as mariposas imitam vespas das
mais diversas estruturas corporais. Dessa forma protegem-se contra predadores de mariposa
indicando o perigo maior que a vespa possui, porém fica vulnerável a predadores que
possuem a vespa em seu cardápio (Figura 38).
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III - Besouro que imita coloração de vespa e vespa que imita estrutura corporal de
formiga.

Figura 39 – Besouro que imita coloração de vespa e vespa que imita estrutura corporal de formiga. Vespa (Fig.
39a / Fig. 39c) Ordem Hymenoptera; Família Mutilidae; Besouro (Fig. 39b) Ordem Coleoptera; Família
Cerambycidae. Localizados no município de São José dos Campos-SP. (Direito Autoral – Frederico Lencioni
Neto)

Localizados no município de São José dos Campos–SP. Este besouro (Fig. 39b) da
Ordem Coleoptera, Família Cerambycidae, imita a coloração da vespa (Fig. 39a) da Ordem
Hymenoptera, Família Mutilidae, com o intuito de escapar dos predadores, pois as vespas
apresentam grau de perigo maior devido seu hábito de ataque (picar a presa). No entanto, a
vespa imita o comportamento e a estrutura corporal (Fig. 39c) semelhante à de uma formiga.
Esta vespa realiza um tipo de mimetismo que lhe confere a habilidade de aperfeiçoamento
para realizar sua caça, fingindo ser outro organismo que caracteriza menor perigo para se
aproximar facilmente de sua presa (Figura 39).
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IV- Percevejo que imita formiga.

Figura 40 – Percevejo que imita Formiga. Ordem Hemiptera; Família Alydidae. Localizado no município de São
José dos Campos-SP. (Direito Autoral – Frederico Lencioni Neto)

Localizado no município de São José dos Campos-SP. Este percevejo da Ordem
Hemiptera, Família Alydidae, através de sua estrutura corporal é facilmente confundido com
uma formiga, isso ocorre pelo fato de apresentar três pares de pernas semelhantes aos da
formiga, possuir o tórax discretamente mais curto e abdome mais alongado como uma
estrutura oval, assim consegue se passar por outro inseto, mas não somente pela estrutura
corporal, mas também pela coloração e através do comportamento, pelo jeito de caminhar e
de mexer as antenas (Figura 40).
V- Lagarta que imita cobra.
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Figura 41 – Lagarta (Fig. 41a) que imita cobra (Fig. 41b). Lagarta Ordem Lepidoptera; Família Sphingidae.
Localizada no município de São José dos Campos-SP. (Direito Autoral – Frederico Lencioni Neto)

Localizada no município de São José dos Campos-SP. Esta lagarta (Fig. 41a) da
Ordem Lepidoptera, Família Sphingidae, de certa forma captou a importância que a cobra
(Fig. 41b) tem em relação ao sinal de perigo e introduziu essas características em suas
estruturas corporais com o passar dos processos evolutivos. A lagarta imita a cobra tanto na
distribuição das cores (de forma mesclada) pelo corpo, como nas estruturas dos olhos, fosseta
loreal, região da boca e até mesmo a língua bífida (Figura 41).

VI- Mosca que imita abelha mamangaba.

Figura 42 – Mosca que imita abelha mamangaba. Mosca (Fig. 42a) Ordem Diptera; Família Sirphidae. Abelha
(Fig. 42b) Ordem Hymenoptera; Família Apidae. Localizadas no município de Campos do Jordão-SP. (Direito
Autoral – Frederico Lencioni Neto)

Localizadas no município de Campos do Jordão-SP. Esta mosca (Fig. 42a) da Ordem
Díptera, Família Sirphidae, imita uma abelha mamangaba (Fig. 42b) da Ordem Hymenoptera,
Família Apidae, produzindo em si diversas características específicas da abelha como
coloração corporal preto e amarelo no local exato, asas escuras e pêlos no corpo e patas
(Figura 42).
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VII- Mosca que imita abelha.

Figura 43 – Mosca que imita abelha. Ordem Diptera; Família Syrphidae; Localizada no município de São José
dos Campos–SP. (Direito Autoral – Frederico Lencioni Neto)

Localizada no município de São José dos Campos–SP. Esta mosca da Ordem Diptera,
Família Syrphidae, apresenta estrutura corporal característica de uma abelha, tanto pelo corpo
com as listras pretas e amarelas, quanto pelas patas também listradas. Isso faz com que seja
semelhante a outro organismo que apresenta grau de perigo maior, evitando então de ser presa
fácil para organismos que possuem as moscas como sua presa habitual (Figura 43).
VIII - Grilo que imita besouro.
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Figura 44 – Grilo que imita Besouro. Ordem Orthoptera; Família Gryllidae; Sub-família Trigonidiinae;
Localizado no município de São José dos Campos–SP. (Direito Autoral – Frederico Lencioni Neto)

Localizado no município de São José dos Campos–SP. Este grilo da Ordem
Orthoptera, Família Gryllidae, Super-família Trigonidiinae, apresenta estruturas corporais
semelhantes a um besouro da Ordem Coleoptera, da Família Cicindelidae. Os besouros dessa
família são predadores eficientes (Figura 44).

IX- Borboleta que imita coloração aposemática de borboleta Papilionidae.

Figura 45 – Borboleta que imita coloração aposemática de borboleta da Família Papilionidae. Ordem
Lepidoptera; Família Pieridae. Localizada no município de Campos do Jordão-SP. (Direito Autoral – Frederico
Lencioni Neto)

Localizada no município de Campos do Jordão-SP. Esta borboleta da Ordem
Lepidoptera, Família Pieridae, imita outra borboleta da Família Papilionidae que possui cores
aposemáticas em alguns gêneros nocivos a seus respectivos predadores, sendo estas cores, o
amarelo, preto e branco nas asas e o vermelho e preto pelo corpo (Figura 45).
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X - Borboleta de coloração aposematica verdadeira.

Figura 46 – Borboleta de coloração aposematica verdadeira. Ordem Lepidoptera; Família Danaidae; Localizada
no município de São José dos Campos–SP. (Direito Autoral – Frederico Lencioni Neto)

Localizada no município de São José dos Campos–SP. Esta borboleta da Ordem
Lepidoptera, Família Danaidae, apresenta em suas asas colorações aposematicas de gênero
nocivo verdadeiro, conferindo-lhe a defesa da impalatabilidade através da junção de cores
amarelo, preto e branco (Figura 46).
XI- Borboleta que imita coloração aposematica de borboleta Lycorea.
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Figura 47 – Borboleta que imita coloração aposematica de borboleta Lycorea. Ordem Lepidoptera; Família
Heliconiidae; Localizada no município de Jacareí–SP. (Direito Autoral – Frederico Lencioni Neto)

Localizada no município de Jacareí–SP. Esta borboleta da Ordem Lepidoptera,
Família Heliconiidae, apresenta em suas asas colorações aposematicas de gênero nocivo,
conferindo-lhe a defesa da impalatabilidade através da junção de cores amarelo, preto e
branco, imitando as borboletas da Família Danaidae, do Gênero Lycorea (Fig. 47).

XII- Mariposa que imita beija-flor.

Figura 48 – Mariposa que imita Beija-flor. (Fig. 48 a) Mariposa Ordem Lepidoptera; Família Saturnidae; Espécie
Aellopos fadus Localizada no município de São José dos Campos–SP (Direito Autoral – Frederico Lencioni
Neto). (Fig. 48b) Fêmea de beija-flor Família Trochilidae, Gênero Lophornis; Espécie Lophornis chalybeus.
Localizada no município de Ubatuba-SP (Direito autoral Tomaz Nascimento de Melo).

Localizada no município de São José dos Campos–SP. Esta mariposa da Ordem
Lepidoptera, Família Saturnidae, Espécie Aellopos fadus (Fig. 48a) imita beija-flor da Família
Trochilidae e Gênero Lophornis (Fig. 48b), de forma que suas asas são mais estreitas e seu
corpo mais robusto e apresenta uma faixa branca no local exato onde existe no beija-flor. Ao
sobrevoar as flores seu comportamento também é extremamente semelhante ao
comportamento do beija-flor, com isso consegue utilizar o mecanismo de mimetismo como
uma estratégia positiva, passando despercebida aos olhos de predadores de mariposa de
maneira eficiente (Figura 48).
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5 DISCUSSÃO
Através do desenvolvimento do conceito defendido por Tinbergen (1960) que define a
existência de uma formação de “imagem de procura” por predadores, Vasconcellos-Neto e
Gonzaga (2000) discutiram que de acordo com essa hipótese, os predadores tendem a
aumentar sua habilidade de percepção de um tipo de presa críptica (camuflagem) após
experiências prévias de captura, reconhecendo-a mais facilmente no substrato. Organismos
aposemáticos, modelo ou mímico de nocividade verdadeira, também resultam em
experiências desagradáveis aos predadores durante tentativas de ataque, principalmente por
apresentarem mecanismos de odor e sabor ruins como defesa, criando uma memória de
imagem de procura, futuramente evitados pelo predador.
Vasconcellos–Neto e Gonzaga (2000) também discutiram a ideia de Tinbergen (1960)
que indica que o aprendizado e a formação de uma “imagem de procura” específica
interferem na habilidade de detecção de outras presas, já que concentrando-se em um
determinado tipo de estímulo o aparato sensorial o predador fica menos apto a localizar tipos
distintos, conceito também defendido pelos autores Dukas e Ellner (1993) que dizem que,
quando o predador divide sua atenção entre dois ou mais tipos de presa, sua capacidade de
localizar qualquer um dos tipos em específico fica comprometida.
Porém, um conceito alternativo para mecanismos de captura por predadores foi
defendido por Gendron e Staddon (1983), onde mostraram que a eficiência de captura de
presas crípticas depende da taxa de procura, ou seja, da área investigada pelo predador por
unidade de tempo.
No entanto, se o predador dispõe de tempo de procura ao forragear em diversos tipos
de substrato, provavelmente as chances de encontrar suas presas será bem maior,
diferentemente de casos quando há pouca presa e pouco investimento de procura do predador,
causando então uma deficiência no mecanismo predatório. A eficiência, porém, pode ser
alterada de acordo com a capacidade e disposição dos predadores visualmente preparados
para encontrar sua presa, aumentando ou diminuindo as taxas de sucesso de acordo com a
densidade de organismos no local, tema questionado e demonstrado em diversos trabalhos por
Goss-Custard (1977), Smith (1974) e Dawkins (1971).
Contudo, Guilford e Dawkins (1987) concluiram que a principal diferença é que na
hipótese de Gendron e Staddon (1983), o aumento na habilidade de detecção de uma presa
críptica não diminui a eficiência na localização de outros tipos de presas, enquanto no modelo
apresentado por Tinbergen (1960) isso ocorre, apesar de serem dois métodos equivalentes,
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pois, em ambos, a eficiência na detecção de uma presa críptica aumenta como resultado de
encontros recentes de indivíduos com o mesmo padrão de cores, e que encontros frequentes
com presas conspícuas, por sua vez, diminuem a habilidade de localização dos tipos crípticos
(VASCONCELLOS-NETO; GONZAGA, 2000).
Concluindo então que, após o entendimento desses mecanismos, pode-se dizer que
ocorre competições entre diferentes espécies (presas) para defender o território que melhor
compete com sua aparência, gerando assim um mecanismo de defesa contra os predadores em
seu próprio habitat, tornando-se organismos especializados na arte de se esconder. Várias
espécies de gafanhotos, por exemplo, com diferentes formas e padrões de coloração, quando
saltam, buscam substratos específicos onde ficam crípticos (ETEROVICK et al., 1997), já as
borboletas Papilio machaon (Papilionidae) que apresentam pupas marrons ou verdes, em
período intenso de predação por aves na estação de verão, cada organismo tem maior valor
adaptativo em substratos que também sejam marrons ou verdes, porém, no inverno não há
diferença nas taxas de sobrevivência dessas pupas (VASCONCELLOS-NETO; GONZAGA,
2000), pois nessa estação, ratos (Rodentia) e musaranhos (Insectivora), que não possuem
visão cromática, são os únicos predadores habituais das pupas destas borboletas (WIKLUND,
1975) efetuando a caça de forma benéfica para si.
Segundo Vasconcellos–Neto e Gonzaga (2000), após a Revolução Industrial no século
XVIII, gerou-se muita poluição que agia de forma direta com o meio ambiente, os poluentes
lançados ao ar resultaram na alteração e morte de liquens e briófitas em troncos de árvores de
área urbana.
Devido a este fato e com a alteração do substrato, os organismos que viviam naquele
habitat se tornaram espécies menos crípticas. Nessa nova condição foram selecionadas muitas
formas melânicas (FORD, 1975; BISHOP; COOK, 1980). Em várias espécies de lepidópteros
a seleção de formas melânicas em áreas industrializadas tem sido considerada como
adaptação contra predação (OWEN, 1961; 1962; LEES, 1971; SARGENT 1971; FORD,
1975; BISHOP et al., 1975; STEWARD, 1976; BISHOP & COOK, 1980; MAJERUS, 1981).
Artrópodes como Psocoptera (POPESCU et al., 1978; POPESCU, 1979) e algumas espécies
de aranhas (MACKIE, 1965; ARNOLD; CROCKER, 1976) são polimórficas, pois há
correlação entre organismos de caráter melânico com mecanismo de camuflagem e poluição.
No entanto, apesar de muitos trabalhos relacionarem a maior frequência de formas
melânicas com poluição (CREED, 1974; LEES et al., 1973), existem evidências de que, em
muitos casos o melanismo está mais relacionado com condições climáticas: menores

57

temperaturas e menor luminosidade (BENHAN et al., 1974; SCALLI; CREED, 1975;
BENGTSON; HAGEN, 1977), onde sob temperaturas e luminosidade maiores os indivíduos
mais claros são os mais ativos (ROLAND, 1982).
Em relação ao mimetismo, que abrange a ideia de que muitos organismos imitam
outras espécies que transmitem maior potencial de perigo, seja através de coloração
aposemática verdadeira ou de fachada, impalatabilidade, odores fortes, estruturas corporais
diferenciadas como ferrões e espinhos, entre outros, é um mecanismo que visa gerar ao
organismo determinado grau de proteção contra predadores visualmente orientados, seja por
“imagem de procura” ou por tentativas frustradas e experiências desagradáveis. Entretanto,
segundo Ford (1975), borboletas muitas vezes exibem polimorfismo mimético Batesiano, ao
passo que abelhas e vespas são mímicos Mullerianos e seus imitadores tendem a ser
monomórficos.
Para o polimorfismo batesiano encontram-se diversos exemplos como: Dípteros da
família Syrphidae (VASCONCELLOS-NETO; GONZAGA, 2000), Mantispídeo Climaciella
brunnea que imita diferentes espécies de vespas (OPLER, 1981), Hemípteros Hyalymenus
spp. que imitam formigas (OLIVEIRA, 1985), Ortóptero Scaphura nigra (Tettigoniidae) que
imitam diversas espécies de vespas (VASCONCELLOS-NETO; GONZAGA, 2000).
Segundo Vasconcellos–Neto e Gonzaga (2000), o polimorfismo em animais
miméticos aposemáticos são mais raros porque a seleção natural geralmente promove
convergência dos co-modelos, também dependente da frequência de organismos e que
favorece o aumento da densidade das espécies envolvidas, porém, há alguns casos que ocorre
o polimorfismo mimético mulleriano em insetos aposemáticos. Como por exemplo, as
diferentes formas de Zygaena ephialtes que compõem ao longo de sua distribuição, desde
populações monomórficas até populações polimórficas para quatro padrões de colocação que
apresentam associações miméticas mullerianas com outras espécies de mariposas impalatáveis
(VASCONCELLOS-NETO; GONZAGA, 2000). Já outros autores como Thompson (1984) e
Greenwood et al., (1981), defendem que o polimorfismo em animais com coloração de
advertência poderia ser resultado de um balanço entre forças antagônicas como seleção
apostática e seleção para aposematismo.
Entretanto, as imagens apresentadas no decorrer da pesquisa, apresentam organismos,
onde cada um através de seu próprio jeito utiliza as mesmas estratégias de defesa, como por
exemplo, a junção de vários organismos que se parecem com um mesmo substrato no
mecanismo da camuflagem, ou como outros diversos organismos que imitam um mesmo tipo
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de modelo através do mecanismo de mimetismo, que também exemplifica beneficamente
como o sistema predador x presa evolui por processo natural e cada organismo se adapta da
melhor maneira que lhe é possível.
As imagens que melhor representam a estratégia de defesa pela camuflagem são as
mariposas, como por exemplo, a figura 11 que a mariposa finge fazer parte de uma folha seca,
figura 17 que a mariposa finge ser um ramo de árvore pousando de cabeça para baixo no
tronco, figura 23 que a mariposa apresenta a mesma coloração do tronco fingindo ser a casca
da árvore e figura 25 que a mariposa apresenta coloração semelhante à casca da árvore como
também coloração semelhante ao líquem do tipo crostoso que se encontra no tronco, de forma
que podem passar totalmente despercebidas por predadores previamente não orientados, que
não possuem tempo de forrageio e técnicas específicas que os fazem identifica-las como
presa. Porém muitos outros organismos apresentam a técnica da camuflagem de forma tão
eficiente que passam despercebidos até mesmo aos olhos dos seres pensantes – os seres
humanos.
Em relação ao mecanismo de defesa através do mimetismo, todas as imagens
exemplificam com eficiência essa estratégia tão importante que confere ao organismo a
possibilidade de se passar por outro, ou seja, por um organismo que apresente maior grau de
perigo ou outro que aparente ser menos nocivo, não somente pelo visual que apresenta, mas
também por comportamento semelhante, de forma que possa realizar sua caça ou fugir de seu
predador de maneira mais eficiente, podendo garantir mais tempo de vida e a possibilidade de
garantir a continuidade da espécie através de seus descendentes.
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6 CONCLUSÕES
No presente trabalho, foi possível divulgar bibliograficamente informações que
definem mimetismo e camuflagem como estratégias de sobrevivência, demonstrar através de
imagens alguns dos muitos organismos que existem pela região do Vale do Paraiba e que
utilizam essas estratégias, através de métodos de defesa pelo mecanismo predador x presa
contra seus respectivos predadores e para o aperfeiçoamento de predadores em relação a sua
presa.
A abundância de organismos que utilizam do mecanismo de camuflagem como
estratégia de sobrevivência é bem maior que a quantidade de organismos que utilizam o
mecanismo de mimetismo. Como pôde ser observado no trabalho, o número de imagens de
organismos que apresentam coloração críptica (camuflagem) é aproximadamente o dobro da
quantidade de imagem de organismos miméticos.
Ambas estratégias de sobrevivência possuem organismos que as melhor representam,
a camuflagem é perfeita quando o organismo se esconde por completo passando totalmente
despercebido aos olhos de qualquer outro ser vivo e o mimetismo é perfeito quando o
organismo consegue enganar qualquer outro como se fosse um animal que ele não é.
Por fim, através dessas análises pode-se dizer que os seres da natureza evoluem
conforme as suas necessidades e de acordo com as mudanças no ambiente, os mecanismos de
defesa pelo sistema predador x presa irá sempre possibilitar estratégias que sejam totalmente
benéficas para pelo menos um deles, sendo que a evolução ocorre nas duas partes: o predador
procura evoluir suas técnicas de ataque e a presa procura evoluir suas técnicas de defesa. Isso
ocorre simultaneamente, com a intenção específica de garantir certo equilíbrio natural entre a
densidade das espécies (predador e presa) em determinada localidade.
Contudo, as estratégias de sobrevivência sempre irão existir entre os diversos grupos
de organismos, de maneira que nem mesmo serão estudados os motivos e as formas em que
ocorrem, principalmente pelo fato de que atualmente poucas pesquisas abordam esse tema,
inclusive, como pôde ser analisada, a maioria das referências são ideias e conceitos criados há
muitas décadas, com poucos estudos recentes.
Pode parecer um tema desnecessário aos interesses de pesquisadores atuais, porém é
de grande importância que seja um assunto abordado continuamente, pois se sabe que o
planeta está sofrendo alterações em processo acelerado e que muitas espécies irão
desaparecer.
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Portanto, não haverá “tempo hábil” para que os organismos se adaptem ao novo
ambientes e suas condições tão bruscamente.

61

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Imagens:
Figura 1 – (a) Lobo Branco: http://lolbichos.com/2012/02/mestre-da-camuflagem-3/
(b) Leão: http://www.escolakids.com/camuflagem-nos-animais.htm
(c)
Coruja:
corujas.html#

http://www.mozmaniacos.com/2012/10/20-fotos-impressionantes-de-

(d) Lagarto: http://iloverepteis.blogspot.com.br/2011/02/lagartos-camuflados.html
(e) Linguado e (f) Camaleão: http://news.feedfury.com/content/54865635-7-animais-queusam-camuflagem.html

Figura 2 – (a) Urso Polar e (b) Bicho-pau: http://www.infoescola.com/biologia/camuflageme-mimetismo/

Figura 3 – (a) Aranha: http://biogalera.wordpress.com/tag/mimetismo-reprodutivo/
(b) Formiga vermelha: http://pt.dreamstime.com/imagens-de-stock-royalty-free-formigavermelha-na-folha-verde-image20857169
(c) Cobra Coral Verdadeira e (d) Cobra Coral Falsa: http://cienciasvirtualbio.blogspot.com.br/2012/05/desfazendo-o-enigma-diferenciado-coral.html
(e) Orquídea e (f) Macho de abelha: http://naturezadivina.org/textos/orquidea-abelha/

Figura
4
–
Mosca
que
imita
http://scienceblogs.com.br/rainha/2008/11/mimetismo-batesiano/

Figura
5
–
Borboleta
Monarca
http://pt.mongabay.com/rainforests/0306.htm

e

abelha

Borboleta

mamangaba:

Vice-rei:

Figura 6 – Anfíbios Aposemáticos: http://veja.abril.com.br/multimidia/galeria-fotos/os-maisincriveis-cloridos-e-venenosos-sapos-2012

62

Figura 7 – Mapa dos municípios do Vale do Paraíba Paulista:
http://fjjacarei.blogspot.com.br/2012/02/jacarei-recebe-primeiro-workshops-para.html

Autores:

- ARNOLD, D.A.; CROCKER, J. 1967. Arctosa perita (Latr.) from colliery spoil heaps in
Warwickshire and Leiscestershire. Bulletin of British Spider Study Group 35:7-8.

- BEGON, M.; C.R. Townsend; J.L. Harper. 2006. Ecology: from individuals to ecosystems.
Oxford: Blackwell Publishing.

- BENHAN, B.R.; LONSDALE, D.; MUGGLETON, J. 1974. Is polymorphism in two spot
ladybird an example of non industrial melanis? Nature 249:179-180.

- BENGTSON, S.A.; HAGEN, R. 1977. Polymorphism in the two spot ladybird Adalia
bipunctata in western Norway. Oikos 26:328-331.

- BERKE, S.K.; MILLER, M.; WOODIN, S.A. 2006. Modelling the energy-mortality tradeoffs of invertebrate decorating behavior. Evol. Ecol. Res., 8(8): 1409-1425.

- BISHOP, J.A.; COOK, L.M.; MUGGLETON, J.; SEAWARD, M.R.D. 1975. Moths, lichens
and air pollution along a transect from Manchester to North Wales. Journal of Applied
Evolution 12:83-98.

- BISHOP, J.A.; COOK, L.M. 1980. Industrial melanism and the urban environment.
Advances in Ecological Research 11:373-404.

- BROWER, L.P.; BROWER, J. V. Z. 1964. Birds, butterflies, and plant poisons: a study in
ecological chemistry. Zoologica 49 (3): 137-158.

63

- BROWN, K.S.; FREITAS, A.V.L. 2009. Coleção Biodiversidade do Estado de São Paulo.
Invertebrados terrestres: Ordem Lepidoptera. São Paulo: Biota FAPESP.

- COTT, H.B. 1940. Adaptive coloration in animals. Oxford University Press, New York.

- CREED, E.R. 1974. Two spot ladybird as indicators of intense local air pollution. Nature
249:390-392.

- DAFNI, A. 1984. Mimicry and deception in pollination. Ann. Rev. Ecol. Syst. 15: 259-78.

- DAWKINS, M. 1971. Perceptual chances in chicks: another look at the “search image”
concept. Animal Behaviour 19:566-574.

- DUKAS, R.; ELLNER, S. 1993. Information processing and prey detection. Ecology
(TEMPE) 74(5): 1337-1346.

- EDMUNDS, M. 1974. Defense in animals: a survey of antipredator defenses. Longman
Group. New York.

- ENDLER, J.A. 1978. A predators view of animal color patterns. Evolutionary Biology 11:
319–364.

- ETEROVICK, P.C.; FIGUEIRA, J.E.C & VASCONCELLOS-NETO, J. 1997. Cryptic
coloration and choice of escape microhabitats by grasshoppers (Orthoptera: Acrididae)
Biological Journal of Linnean Society 61(4):485-499.

- FORD, E.B. 1975. Ecological Genetics. Chapman & Hall, London. 442 pp.

- FUHRO, D. 2006 O sistema Asclepias curassavica L., Epidendrum fulgens Brongn. e
Lantana camara L. Constitui um complexo mimético, com borboletas como operadores?
Um estudo no parque estadual de Itapeva, Torres, RS. Porto Alegre.

64

- GENDRON, R.P.; STADOON, J.E.R. 1983. Searching for cryptic prey: The effect of search
rate. The Americam Naturalist 121(2):172-186.
- GOSS-CUSTARD, J.D. 1977. Optimal foraging and size selection of worms by redshank,
Tringa totanus, in the field. Animal Behaviour 25:10-29.

- GREENWOOD, J.J.D.; WOOD, E.M. & BATCHELOR, S. 1981. Apostatic selection of
distasteful prey. Heredity 47:27-34.

- GUILFORD, T.C.; DAWKINS, M.S. 1987. Search images not proven: a reappraisal of recent
evidence. Animal Behaviour 35:1838-1845.

- HOFFMAN, R.J. 1978. Environmental uncertainty and evolution of physiological adaptation
in Colias butterflies. The American Naturalist 112:999-1015.

- LEES, D.R. 1971. The distribuitions of melanism in the pale brindled beauty moth Phigalia
pedaria, in Great Britain. In: Creed, E.R. Ecological genetics and Evolution. pp. 152-174,
Blackwell, Oxford.

- LEES, D.R.; CREED, E.R.; DUCKETT, J.G. 1973. Atmospheric pollution and industrial
melanism. Heredity 30:227-232.

- KETTLEWELL, H.B.D. 1955. Selection experiments on industrial melanism in the
Lepidoptera. Heredity 9:323-342.

- KOMAI, T. 1954. An actual instance of microevolution observed in an insect population.
Proceedings of Japan Academy 30:970-975.

- MACKIE, D.W. 1965. An enquiry into the habits of Drapetisca socialis (Sund.). Bulletin of
British Spider Study Group 27:4-6.

65

- MAJERUS, M.E.N. 1981. The inheritance and maintenance of the melanic form nigrescens of
Pachynemia hippocastanaria (Lepidoptera: Ennominae). Ecological Entomologist 6:471422.
- MITTERMEIER, R.A., MYERS, N.; THOMSEN, J.T. 1998. Biodiversity hotspots and major
tropical wilderness areas: approaches to setting conservation priorities. Conserv. Biol.
12(3):516-520.
- MYERS, N., MITTERMEIER, R.A., MITTERMEIER, C.G., FONSECA, G.A.B.; KENT, J.
2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature 403:853-858.

- OLIVEIRA, P.S. 1985. On the mimetic association between nymphs of Hyalymenus spp.
(Hemiptera: Alydidae) and ants. Zoological Journal of Linnean Society 83:371-384.

- OPLER, P.A. 1981. Polymorphic mimicry of polistine wasps by neotropical neuropteran.
Biotropica 13:165-176.

- OWEN, D.F. 1961. Industrial melanism in North American moths. The Americam
Naturalist 95:227-233.

- OWEN, D.F. 1962. Parallel evolution in European and North American populations of a
geometrid moth. Nature 195:830.

- POPESCU, C.; BROADHEAD, E.; SHORROCKS, B. 1978. Industrial melanism in
Mesopsocus unipunctatus (Mull.) (Psocoptera) in northern England. Ecological
Entomologist 3:209-219.

- POPESCU, C. 1979. Natural selection in the industrial melanic psocid Mesopsocus
unipunctatus (Mull.) (Insecta: Psocoptera) in northern England. Heredity. 42(2):133-142.

- QUINTELA, C.E. 1990. An S.O.S. for Brazil’s beleaguered Atlantic Forest. Nat. Conserv.
Mag. 40(2):14-19.

66

- ROBINSON, M.H. 1969. Defenses against visually hunting predators. Evol. Biol., 3:225259.ROLAND, J. 1982. Melanism and activity of Alpine Colias (Lepidoptera: Pieridae).
Oecologia (Berl.) 53:214-221.

- ROTHSCHILD, M.; KELLETT, D. 1972. Reations of various predators to insects storing
heart poisons. Journal of Entomology 46:103-110.

- RUXTON, G.D. SHERRATT, T.N.; SPEED, M.P. 2004. Avoiding attack: the evolutionary
ecology of crypsis, warning signals, and mimicry. Oxford University Press, Oxford.

- SARGENT, T.D. 1971. Melanism in Phigalia titea Cramer (Lepidoptera: Geometridae).
Journal of New York Entomological Society 79:122-129.

- SCALLI, V.; CREED, E.R. 1975. The influence of climate on melanis in the two spot
ladybird, Adalia bipunctata, in central Italy. Transations of Royal Entomological Society
of London 127:163-169.

- SHEPPARD, P.M. 1965. Mimicry and its ecological aspects. In: Genetics today:
Proceedings of the XI International Congress of Genetics, The Hague, The
Netherlands, September 1963. GEERTS, S.J. Pergamon Press: New York. pp. 553-560.

- SMITH, J.N.M. 1974. The food searching behavior of two European thrushes. II. The
adaptiveness of the search patterns. Behaviour 49:1-61.

- STEWARD, R.C. 1976. Experiments on resting side selection by typical and melanic forms
of the moth Allophyes oxyacantae (Caradrinidae). Journal of Zoology Lond. 176:107115.

- TAN, C.C. 1946. Mosaic dominance in the inheritance of color-patterns in the ladybird beetle
Harmonia axyridis. Genetics 31:195-210.

67

- THOMPSON, V. 1984. Polymorphism under apostatic and aposematic selection. Heredity
53(3):677-686.
- TINBERGEN, L. 1960. The natural control of insects in pine woods. l. Factors influencing
the intensity of predation by songbirds. Arch. Néerl. Zool. 13:265-343.

- TYLER, H.A; K.S. BROWN Jr.; K.H. WILSON. 1994. Swallowtail butterflies of the
Americas - A study in Biological Dynamics, Ecological Diversity, Biosystematics and
Conservation. Florida, Scientific Publishers. 376p.

- VASCONCELLOS-NETO, J.; GONZAGA, M.O. 2000. Evolução de padrões de coloração
em artrópodes. pp. 337-370. In MARTINS, R. P., LEWINSOHN, T. M. & BARBEITOS,
M. S. (eds). Ecologia e comportamento de Insetos. Série Oecologia Brasiliensis, vol. VIII.
PPGE-UFRJ. Rio de Janeiro, Brasil.

- WICKSTEN, M.K. 1983. Camouflage in marine invertebrates. Oceanogr. Mar. Biol. Annu.
Rev., 21: 177–193.

- WICKSTEN, M.K. 1993. A review and a model of decorating behavior in spider crab
(Decapoda, Brachyura, Majidae). Crustaceana, 64(3): 314-325.

- WICKLER, W. 1968. El mimetismo en las plantas y en los animals. Madrid: Ediciones
Guadarama. 256p.

- WIKLUND, C. 1975. Pupal color polymorphism in Papilio machon L. and survival in the
field of cryptic versus non-cryptic pupae. Transactions of Royal Entomological Society
of London 127:73-84.

- WIENS, D. Mimicry in plants. 1978. In: Evolutionary Biology. HECHT, M.K.; STEERE,
W.C.; WALLACE, B. (Eds.). Vol. 11. New York: Plenun Press. pp. 365-403.

